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De jarigen van de komende week
Daan Kirsten

Agenda
18 december
19 december
20 december
21 december
22 dec – 6 jan
11 januari
21-31 januari
23 januari
23 januari
30 januari

Schoolarts groep 2
Kennismakingsochtend groep 8 Stellingwerf College
Kerstviering
Spelletjesochtend 12 uur alle lln vrij
Kerstvakantie
Luizenbrigade
Toetsweken Cito
Open middag BHS
MR/OV vergadering
Open dag Terra College

Excursie groep 6
Het nieuwe thema van het vak Aardrijkskunde in deze periode is:
“De Gemeente”. We hebben van tevoren in de klas gepraat over
wat de gemeente allemaal doet. Ook hebben we speeltuintjes
getekend die in ons dorp zouden passen Daarom is groep 6 op
donderdag 13 december op excursie geweest naar het
Gemeentehuis in Oosterwolde. Om half 11 werden we daar
verwacht en na ontvangst met ranja en iets lekkers werden we in
twee groepen verdeeld. Een groep bracht eerst een bezoek aan Arjan Schimmel. Arjan werkt op een
afdeling die grond verkoopt om huizen te bouwen en hij liet ons foto’s zien van een deel van
Oosterwolde voordat er huizen stonden en nadat er huizen werden
gebouwd. Ook konden we een tekening zien van de Bosbergtoren
en hebben we gewogen hoe zwaar een straatklinker is en hoeveel
klinkers je wel niet nodig hebt om een stukje van 1 vierkante meter
te bestraten. Hij liet ons ook nog landmeetwerktuigen zien. De
anderen groep ging naar een afdeling waar je luchtfoto’s van de

gemeente kon bekijken en natuurlijk werd de school en het eigen huis opgezocht. Daarna werden de
groepen gewisseld. Heel leuk en interessant.
Daarna hebben we op de stoelen gezeten van de gemeenteraadsleden, hoorden we wie er de baas
zijn in de Gemeente en uit hoeveel politieke partijen de Gemeenteraad bestaat. Ook konden we zien
waar de burgemeester, de wethouders en het publiek mogen zitten tijdens de Raadvergaderingen
Daarna hadden we een gesprek met burgemeester
Oosterman en konden we hem vragen stellen. Hij vertelde
over zijn ambtsketen en hoe hij burgemeester is geworden.
Hij werd kritisch geïnterviewd over het speeltuintje in
Oldeberkoop en waarom er nog steeds niet was gereageerd
op een plan voor een nieuw speeltuintje in Nijeberkoop. Het
was geen jongensdroom om burgemeester te worden, maar
het leek hem later wel erg leuk om dit beroep te kiezen. De
burgemeester was niet voor een algeheel vuurwerkverbod, maar hij wilde heel graag dat iedereen
voorzichtig met vuurwerk omging.
We hebben een leuke ochtend gehad en de ouders die hebben gereden worden nogmaals heel
hartelijk bedankt.

Afwezigheid leerkrachten
Ook deze week hebben we met uitval van leerkrachten te maken gehad. Juf Wieneke was gisteren en
vandaag afwezig. Deze keer hebben we de vervanging wederom opgelost met juf Marlous. Wat
vinden we het fijn dat we dit jaar drie stagiaires hebben die vlak voor hun LIO-stage staan en dus al
bijna gediplomeerd zijn! Op de vervangingslijst zijn zelfs voor groep 1-2 geen leerkrachten meer te
vinden!

Avondkerstviering
De dagindeling van a.s. donderdag: Er is op donderdag 20 december een gewoon lesrooster van 8.3014.00 uur. Na de lunch zal groep 7 een kerstspel voor de andere leerlingen verzorgen.
Ieder heeft tussen 14.00 uur en 17.00 uur de tijd om even uit te rusten, zich feestelijk
op te tutten, e.d. Op school is er dan de ruimte en tijd om de lokalen voor de
feestelijke kerstdis klaar te maken.
Wilt u uw kind ’s ochtends in een plastic tas al een bord, beker en bestek (
voorzien van naam!) meegeven, zodat wij de tafels al kunnen dekken?
Dit jaar is de inloop voor de kerstmaaltijd van 17.00-17.15 uur. U mag uw kind naar de eigen groep
brengen. Daar is dan de gezellige maaltijd tot 18.30 uur. In overleg met de leerkrachten kunnen de
kinderen van groep 3 tot en met 8 vragen of ze tijdens de kerstmaaltijd op 20 december een klein
optreden mogen doen.
Als u uw kind weer ophaalt, heeft de MR voor de ouders een gezellige samenkomst georganiseerd met
warme chocolademelk en Weihnachtsstol van 18.15-19.00 uur in de patio aan de achterkant van de
school. U bent van harte welkom!

Spelletjesochtend vrijdagmorgen 23 december
Op de laatste vrijdag voor de kerst is er traditioneel weer een spelletjesochtend georganiseerd. ’s Deze
is van 9.00 tot 11.15 uur. De kinderen mogen vrij rondlopen en zelf kiezen bij welk onderdeel ze zich
willen aansluiten. Er is weer een ruime keus aan activiteiten. Dank zij de vele hulp van ouders en
dorpsbewoners kunnen we het ook dit jaar weer organiseren. Fijn dat ieder zich hier zo voor inzet!
De schooltijden zijn voor alle leerlingen hetzelfde, dus van 8.30 – 12.00 uur. Alle kinderen zijn ’s
middags vrij.

Kriebelbeestjes en krentenbaard
Deze week ontvingen we het bericht dat er toch weer kriebelbeestjes zijn geconstateerd. Wilt u uw
kind dagelijks goed kammen! Kammen, kammen, kammen is het advies van de GGD! Het wassen van
de mutsen, sjaals e.d. is vanzelfsprekend een must! Het helpt ook met de verspreiding van deze

beestjes als er geen lange losse haren zijn. Een staart of vlecht voorkomt verspreiding of het sneller
in aanraking komen met deze vervelende hoofdgasten.
Op de volgende website vindt u meer informatie:
https://www.ggdfryslan.nl/kind-opvoeding/hoofdluis/
Er zijn ook meldingen van krentenbaard binnen gekomen. Bij deze weekinfo vindt u een folder wat te
doen bij krentenbaard.

Schoolarts groep 2
A.s. dinsdag komt de schoolarts en de verpleegkundig de hele dag op school om de leerlingen van
groep 2 die geboren zijn in 2018 te screenen. Een paar weken geleden is er al een gedeelte van de
leerlingen gescreend. Als t goed is heeft iedere ouder een uitnodiging met de bezoektijden erin via
de GGD ontvangen.

Vakantieactiviteiten buurtsportwerk
In de vakantie worden diverse sportactiviteiten georganiseerd. In de bijlagen vindt u hiervan een
flyer.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 20 december 2018

